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Abstrak : Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis: 1) 

pengaruh praktikum IPA berbasis pendekatan saintifik terhadap keterampilan proses 

sains siswa; 2) pengaruh praktikum IPA berbasis pendekatan saintifik terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 

semu dengan desain nonequivalent control group design. Populasi penelitian ini 

adalah siswa kelas VII SMPN 2 Sakra Timur tahun ajaran 2014/2015 berjumlah 190 

orang. Sampel ditentukan dengan simple random sampling yang berjumlah 76 orang 

yang tersebar kedalam kelas VII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VII D sebagai 

kelas kontrol. Instrumen penelitian terdiri atas tes keterampilan proses sains dan tes 

kemampuan berpikir kritis. Data dianalisis menggunakan program SPSS for Windows 

16. Hasil uji hipotesis yang menggunakan independent sample t-test menunjukkan 

bahwa: 1) terdapat perbedaan keterampilan proses sains yang signifikan antara siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol (p<0,05); 2) terdapat perbedaan kemampuan 

berpikir kritis yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

(p<0,05). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan praktikum IPA berbasis 

pendekatan saintifik berpengaruh positif terhadap peningkatan keterampilan proses 

sains dan kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

 

Kata Kunci: praktikum, pendekatan saintifik, keterampilan proses sains, berpikir 

kritis 
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I. PENDAHULUAN 

Peningkatan mutu proses 

pembelajaran IPA sejalan dengan 

tujuan pelajaran IPA yaitu agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Meningkatkan keyakinan terhadap 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan 

dan keteraturan alam ciptaanNya; 2) 

Mengembangkan pemahaman tentang 

berbagai macam gejala alam, konsep 

dan prinsip IPA yang bermanfaat dan 

dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari; 3) Mengembangkan rasa 

ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran 

terhadap adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi, masyarakat; 4) 
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Melakukan inkuiri ilmiah untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bersikap dan bertindak ilmiah serta 

berkomunikasi; 5) Meningkatkan 

kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, dan 

melestarikan lingkungan serta sumber 

daya alam; 6) Meningkatkan 

kesadaran untuk menghargai alam dan 

segala keteraturannya sebagai salah 

satu ciptaan Tuhan; 7) Meningkatkan 

pengetahuan mengenai konsep, dan 

keterampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang 

selanjutnya [15]. 

 

 

 

 

 

 

Abstract : This research were conducted to analyse the effect of science lab work 

based on the scientific approach towards: 1) student’s science process skills; and 2) 

student’s critical thinking skills. The research design was a quasi-experiment with 

nonequivalent control group design. The populations of this research are students of 

VII grade in SMPN 2 Sakra Timur in the academic year of 2014/2015 in 190 students. 

The smples were determined by simple random sampling in 76 students which is 

spread among the class VII C as experiment class and VII D as control class. 

Instruments used in this research were science process skills test and critical thinking 

skills test. The data were analyzed by using independent sample t-test, SPSS for 

Windows 16 program. The results of the test shown that: 1) there are significance 

differences of science process skills (p<0,05); and 2) there are significance 

differences of critical thinking skills (p<0,05) between the experimental class and the 

control class. It can be concluded, the application science lab work based on scientific 

approach have an positive effect to improve science process skills and critical 

thinking skills of the students. 

 

 

Keyword: lab work, scientific approach, science process skills, critical thinking  
 

THE EFFECT OF APPLICATION OF SCIENCE LAB WORK BASED ON  
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Pemahaman terhadap IPA telah 

berkembang dari IPA sebagai produk 

ilmu pengetahuan menjadi IPA 

sebagai cara berpikir dan bertindak, 

sebagai kumpulan keterampilan proses 

sains, dan sebagai proses penyelidikan 

ilmiah. Oleh karena itu, pembelajaran 

IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung melalui proses 

inkuiri [10]. Salah satu aspek penting 

adalah kegiatan praktikum, karena 

kegiatan ini sesuai dengan tujuan mata 

pelajaran IPA. 

Kegiatan praktikum penting untuk 

melatih siswa dalam melakukan 

pengamatan, mengelompokkan data, 

membuat hipotesis, menggunakan alat 

dan bahan, menganalisis data, menarik 

kesimpulan, dan mengkomunikasikan 

hasil pengamatan [7]. Kegiatan 

praktikum tersebut dapat terlaksana, 

diperlukan pendekatan pembelajaran 

yang dapat membantu 

mengoptimalkan proses pembelajaran. 

Pendekatan dalam pembelajaran yang 

dikembangkan saat ini adalah 

pembelajaran berbasis pendekatan 

saintifik. 

Pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik menekankan pada 

keterampilan proses sains [13]. 

Keterampilan proses sains merupakan 

keterampilan dalam pembelajaran 

yang dapat mengembangkan 

keterampilan intelektual, sosial, dan 

fisik [8]. Pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik juga dapat 

mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis siswa [4]. Menurut 

Ennis berpikir kritis merupakan cara 

berpikir reflektif yang masuk akal atau 

berdasarkan penalaran yang 

difokuskan untuk menentukan apa 

yang harus diyakini dan dilakukan 

[11]. Agar terlaksananya kegiatan 

praktikum yang memungkinkan dapat 

meningkatkan keterampilan proses 

sains dan kemampuan berpikir kritis 

siswa, dibutuhkan petunjuk praktikum 

yang mengacu pada pendekatan 

saintifik. Petunjuk praktikum berbasis 

pendekatan saintifik memuat kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, dan mengkomunikasikan, 

sehingga pelaksanaan praktikum dapat 

mencerminkan pembelajaran berbasis 

pendekatan saintifik. 

Pendekatan saintifik dapat 

meningkatkan keterampilan proses 

sains dan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Marjan [5] menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan 

keterampilan proses sains antara siswa 

yang belajar menggunakan 

pendekatan saintifik dengan siswa 

yang belajar melalui model 

pembelajaran langsung. Hasil 

penelitian Pratiwi [6] menyatakan 

bahwa pembelajaran pendekatan 

saintifik memberikan pengaruh yang 

besar terhadap peningkatan 

keterampilan berpikir kritis siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, maka 

perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh praktikum IPA 

berbasis pendekatan saintifik terhadap 

keterampilan proses sains dan 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas 

VII SMPN 2 Sakra Timur tahun 2015. 
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II. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

eksperimen semu dengan desain 

penelitian nonequivalent control 

group design. Populasi penelitian ini 

adalah siswa kelas VII SMPN 2 Sakra 

Timur tahun ajaran 2014/2015 dengan 

jumlah siswa 190 orang. Penentuan 

sampel menggunakan teknik simple 

random sampling dengan jumlah 

siswa 76 orang. Pada penelitian ini 

kelas eksperimen diberikan perlakuan 

berupa pelaksanaan praktikum IPA 

yang berbasis pendekatan saintifik, 

sedangkan kelas kontrol berpedoman 

pada LKS yang terdapat pada Buku 

CERAH Ilmu Pengetahuan Alam. 

Data penelitian ini terdiri dari data 

keterampilan proses sains dan 

kemampuan berpikir kritis yang 

menggunakan tes subjektif (essay). 

Sebelum mengabil data dengan 

menggunakan instrument tes, terlebih 

dahulu dilakukan validitas dan 

reliabilitas instrumen. Analisis data 

keterampilan proses sains dan 

kemampuan berpikir kritis pada 

penelitian ini menggunakan program 

SPSS for Windows 16 dengan 

independent sample t-test pada taraf 

signifikan 5%. Sebelum melakukan uji 

hipotesis, terlebih dahulu melakukan 

uji prasyarat hipotesis yang terdiri dari 

uji normalitas dan uji homogenitas. 

Dari uji prasyarat hipotesis yang 

dilakukan diperoleh bahwa data 

berdistribusi normal dan bersifat 

homogen. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Keterampilan Proses Sains 

Nilai rata-rata gain keterampilan 

proses sains di kelas eksperimen 38,84 

dengan standar deviasi sebesar 5,01, 

sedangkan nilai rata-rata gain di kelas 

kontrol 35,03 dengan standar deviasi 

sebesar 6,55. Rata-rata skor gain 

keterampilan proses sains kedua kelas 

sampel disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Skor Gain Keterampilan 

Proses Sains Siswa 

 

 

Hasil uji normalitas skor gain 

keterampilan proses sains kedua kelas 

sampel berdistribusi normal (p>0,05). 

Dan hasil uji homogenitas skor gain 

keterampilan proses sains bersifat 

homogen (p>0,05).  

Setelah uji prasyarat hipotesis 

terpenuhi, dilakukanlah analisis data 

uji-t skor gain keterampilan proses 

sains. Hasil uji-t skor gain 

keterampilan proses sains dan 

kemampuan berpikir kritis kedua kelas 

sampel disajikan pada Tabel 1. 
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Hasil uji hipotesis menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan 

antara siswa di kelas yang belajar 

menggunakan praktikum IPA berbasis 

pendekatan saintifik dengan siswa di 

kelas yang belajar tidak menggunakan 

praktikum IPA berbasis pendekatan 

saintifik (p<0,05) 

Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Janbuala 

[9] yang menemukan bahwa penerapan 

pendekatan santifik dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa. Lebih 

jauh dikatakan bahwa penerapan 

pendekatan saintifik sangat 

memposisikan siswa sebagai pusat 

dalam pembelajaran (student centered), 

sehingga memberikan peluang pada 

peningkatan keterampilan proses sains, 

hal ini dikarenakan siswa melakukan 

pengamatan langsung kepada obyek 

yang akan diamati. Hal yang sama  juga 

terdapat dalam indikator keterampilan 

proses sains.  

Indikator keterampilan proses 

sains yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah mengamati, 

mengklasifikasi, menginterpretasi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

merumuskan hipotesis, melakukan 

eksperimen, membuat model dan 

menarik kesimpulan. Keterampilan 

proses sains memiliki kaitan yang erat 

dengan pembelajaran pendekatan 

saintifik karena pengalaman belajar 

seperti mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, dan mengkomunikasikan 

mengajarkan seperti apa yang ada 

pada indikator keterampilan proses 

sains. 

Hasil analisis persentase 

ketercapaian komponen keterampilan 

proses sains disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Persentase Ketercapaian Komponen  

Keterampilan Proses Sains 

 

 

Komponen KPS 

Persentase Ketercapaian 

(%) 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Mengamati 43,33 37,37 

Mengklasifikasi 43,16 40,53 

Membuat Hipotesis 43,16 41,05 

Merancang 

Eksperimen 

40 35,79 

Menginterpretasi 37,72 34,74 

Membuat Model 41,58 36,32 

Membuat 

Kesimpulan 

16,84 12,63 

Rata-rata 37,97 34,06 

  t-test for Equality of Means 

  

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Skor KPS Equal 

variances 
assumed 

2.852 74 .006 3.816 1.338 1.150 6.481 

Equal 

variances not 

assumed 

2.852 69.264 .006 3.816 1.338 1.147 6.484 

 

                Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis Keterampilan Proses Sains  
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Rata-rata persentase ketercapaian 

komponen keterampilan proses sains 

siswa di kelas yang menerapkan 

pendekatan saintifik lebih tinggi dari 

pada di kelas yang tidak menerapkan 

pendekatan saintifik. Perbedaan 

perolehan persentase tersebut 

menunjukkan bahwa pelaksanaan 

praktikum IPA berbasis pendekatan 

saintifik memiliki pengaruh positif 

dalam meningkatkan keterampilan 

proses sains siswa. 

 

3.2 Kemampuan Berpikir Kritis 

Nilai rata-rata gain kemampuan 

berpikir kritis siswa di kelas 

eksperimen sebesar 38,68 dengan 

standar deviasi sebesar 6,72, 

sedangkan nilai rata-rata gain di kelas 

kontrol sebesar 35,66 dengan standar 

deviasi sebesar 5,10. Rata-rata skor 

gain kemampuan berpikir kritis kedua 

kelas sampel disajikan pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Diagram Skor Gain Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa 

 

Hasil uji normalitas skor gain 

kemampuan berpikir kritis siswa 

berdistribusi normal (p>0,05). Hasil 

uji homogenitas skor gain kemampuan 

berpikir kritis siswa bersifat homogen 

(p>0,05). 

Setelah uji prasyarat hipotesis 

terpenuhi, dilakukanlah analisis data 

uji-t skor gain kemampuan berpikir 

kritis. Hasil uji-t skor gain kemampuan 

berpikir kritis kedua kelas sampel 

disajikan pada Tabel 3. 

Uji hipotesis menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan 

antara antara siswa di kelas yang 

belajar menggunakan praktikum IPA 

berbasis pendekatan saintifik dengan 

siswa di kelas yang belajar tidak 

menggunakan praktikum IPA berbasis 

pendekatan saintifik (p<0,05).  

Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi 

[6] menyatakan bahwa penggunaan 

model discovery learning dengan 

pendekatan saintifik memberikan 

pengaruh terhadap keterampilan 

berpikir kritis. Penelitian Sudarmini 

[2] juga menyatakan terdapat 

perbedaan peningkatan keterampilan 

berpikir kritis antara siswa yang 

mendapatkan pembelajaran fisika 

berbasis inkuiri terbimbing dengan 

siswa yang mendapatkan 

pembelajaran fisika secara 

konvensional. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh 

Marjan [5] bahwa pendekatan saintifik 

merupakan pendekatan yang 

memposisikan siswa sebagai pusat 

dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Hal ini didukung oleh 

penelitian Masek [14] menyatakan 

bahwa pembelajaran problem-based 

learning mendukung perkembangan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 
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Indikator-indikator kemampuan 

berpikir kritis yang dikembangkan 

dalam penelitian ini adalah 

merumuskan masalah, memberikan 

argumen, melakukan deduksi, 

melakukan induksi, melakukan 

evaluasi, dan mengambil keputusan. 

Halpern dalam Scott [1] 

mengkriteriakan berpikir kritis sebagai 

penggunaan keterampilan kognitif 

atau strategi untuk meningkatkan 

kemungkinan hasil yang diinginkan. 

Dalam penelitian lain yang 

dilakukan Novella [12] menyatakan 

bahwa berpikir kritis merupakan 

suatu keterampilan yang bisa 

dipelajari dan dikuatkan oleh 

kebiasaan. Pendekatan saintifik 

menuju kemampuan berpikir kritis 

adalah sesuatu yang pasti. Indikator 

kemampuan berpikir kritis dapat 

tercapai melalui pengalaman 

pembelajaran yang berbasis 

pendekatan saintifik. 

Hal ini ditunjukkan dengan 

persentase rata-rata ketercapaian 

komponen kemampuan berpikir kritis 

di kelas yang menerapkan pendekatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saintifik lebih tinggi dari kelas yang 

tidak menerapkan pendekatan 

saintifik. Persentase ketercapaian 

komponen kemampuan berpikir kritis 

disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Persentase Ketercapaian Komponen 

Kemampuan Berpikir Kritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik menjadikan 

kegiatan berpikir dapat dikembangkan 

seperti yang dikemukakan oleh Dewey 

dalam Hayati [3] menyatakan bahwa 

bagian terpenting dari pendekatan 

saintifik memberikan perkembangan 

kemampuan berpikir terhadap siswa. 

Kegiatan pembelajaran dengan 

                Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Kemampuan berpikir kritis 

 
  t-test for Equality of Means 

  

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Skor 

KBK 

Equal 

variances 

assumed 

2.212 74 .030 3.026 1.368 .301 5.752 

Equal 

variances 

not assumed 

2.212 69.033 .030 3.026 1.368 .297 5.755 

 

Komponen KBK 

Persentase Ketercapaian 

(%) 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Merumuskan 

Masalah 

32,90 30,26 

Membuat Argumen 39,69 37,5 

Melakukan Deduksi 40,46 38,49 

Melakukan Induksi 43,42 40,79 

Melakukan Evaluasi 37,5 30,92 

Mengambil 

Keputusan 

25 23,68 

Rata-rata 36,50 33,61 
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langkah-langkah saintifik inilah yang 

memungkinkan munculnya indikator 

berpikir kritis pada siswa. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah 

pelaksanaan praktikum IPA berbasis 

pendekatan saintifik berpengaruh 

terhadap peningkatan keterampilan 

proses sains dan kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas VII SMPN 2 Sakra 

Timur tahun 2015. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya perbedaan 

keterampilan proses sains dan 

kemampuan berpikir kritis yang 

signifikan antara siswa di kelas yang 

belajar menggunakan praktikum IPA 

berbasis pendekatan saintifik dengan 

siswa di kelas yang belajar tidak 

menggunakan praktikum IPA berbasis 

pendekatan saintifik. 
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